
 

 

 Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
5/2011. (II.08.) rendelete  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl 
    
Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérıl 
szóló 217/1998./XII.30./ számú Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2011. évi  
költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 
    

A rendelet hatályaA rendelet hatályaA rendelet hatályaA rendelet hatálya 
 
1.§  A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési      

szerveire. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveiAz önkormányzat és költségvetési szerveiAz önkormányzat és költségvetési szerveiAz önkormányzat és költségvetési szervei    

2020202011111111. évi költségvetése. évi költségvetése. évi költségvetése. évi költségvetése  
 
2.§  A Képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi 

költségvetésének 
 
      a./ kiadási fıösszegét 221.149 eFt-ban,  
      b./ bevételi fıösszegét 210.145 eFt-ban  
           a mőködési hiányát 11.004 eFt-ban   állapítja meg. 
            
3.§  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. sz. 

melléklet tartalmazza. 
 
       Fıbb bevételi jogcímcsoportok szerint: 
 
       I. Mőködési bevételek 88.224 eFt 
       II. Támogatások 96.577 eFt 
       III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1.410 eFt 
       IV. Támogatásértékő bevétel 23.084 eFt 
       V. Véglegesen átvett pénzeszköz 850 eFt 
       VI. Hitelek 11.004 eFt 
 
       Az önkormányzat képviselı-testülete a magánszemélyek kommunális adóját felhalmozási 

feladatokra hagyja jóvá. 
 
4.§  Az önkormányzat mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a 

következık szerint határozza meg: 
         
        Mőködési kiadások elıirányzata összesen 173.483 eFt 
           ebbıl:- személyi jellegő kiadások: 96.186 eFt 
                     - munkaadókat terhelı járulékok: 23.415 eFt 
                     - dologi jellegő kiadások 53.882 eFt 
         



 

 

A mőködési kiadáson belül a kisebbségi önkormányzat költségvetése  210 eFt. 
A mőködési hiányt az ÖNHIKI pályázat útján, illetve külön döntéssel szükség szerint hitelbıl 
fedezi. 
                               
Az önkormányzat mőködési kiadásait a 2. és 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
5.§ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 1.750 eFt 
         ebbıl: - a beruházások elıirányzata 1.250 eFt 
                    - felújítások elıirányzata:  500 eFt 
                     
       A kiadásokat a 4.sz. melléklet tartalmazza. 
                                                                       
6.§ Az önkormányzati szociális támogatások elıirányzata: 46.830 eFt 
      - ebbıl munkaadókat terhelı járulék: 914 eFt  
      melyet az  3.sz. melléklet tartalmaz. 
 
 
 
                                               Költségvetési létszámkeretKöltségvetési létszámkeretKöltségvetési létszámkeretKöltségvetési létszámkeret 
 
 
7.§  A képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét 37 fıben állapítja meg, az alábbiak 

szerint:  
 
       Polgármesteri hivatal                                                  9 fı 
       Gondozási Központ                       2 fı  
       Hunyadi Mátyás Általános Mővelıdési Központ     26 fı, ebbıl 
                                     Általános iskola     16 fı, ebbıl pedagógus 12 fı 
                                     Óvoda                     9 fı, ebbıl pedagógus   4 fı 
                                                           Könyvtár                 1 fı 
  
  
8.§  A köztisztviselıi illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. 
       A köztisztviselık illetménykiegészítésének mértékét 2011. január 1-tıl az alapilletmény    

5 %-ában állapítja meg. A köztisztviselık cafetéria-kerete 2011-ben 200.000 Ft 
             
9.§  A közalkalmazottak illetményét a 2011. január 1-tıl hatályos illetménytáblázat szerint 

állapítja meg.         
 
 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szaA költségvetés végrehajtására vonatkozó szaA költségvetés végrehajtására vonatkozó szaA költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokbályokbályokbályok    

 

10.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási elıirányzatai év közben 
megváltoztathatóak. 

 
11.§ (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet 

módosítása. 



 

 

         (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles negyedévenként.  

  A képviselı-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének 
pótelıirányzatok szerinti módosításáról. 

         (3) A képviselı-testület döntése szükséges az intézmények költségvetésében egyszeri 
jelleggel megtervezett kiadások felhasználásához.  

 
12.§ Az önkormányzat az önállóan mőködı költségvetési szervei saját hatáskörben elıirányzat 

módosítást nem hajthatnak végre. Az intézményvezetık kötelesek a polgármestert 
tájékoztatni ha 5.000 Ft feletti összegre kívánnak kötelezettséget vállalni a rezsikiadáson 
felül. 

  
13.§  Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a 

célokhoz kapcsolódó pályázat és a hitelfelvétel.  
 A folyószámla hitelfelvétellel kapcsolatos keretszerzıdés megkötésének a jogát a 

képviselı-testület 1.500 eFt értékhatárig a polgármesterre ruházza át, a jegyzı 
ellenjegyzése mellett. A polgármester a hitelkeret-szerzıdésrıl annak aláírását követı 
következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. Az 1.500 eFt felett 
hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg. 

  
14.§  Az átmenetileg szabad pénzeszközt a polgármester pénzintézeti lekötés útján 

hasznosíthatja. 
 
  

 Záró rendelkezésekZáró rendelkezésekZáró rendelkezésekZáró rendelkezések 
 
 
15.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 
         A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
Varsány, 2011. február 07. 
 
 
 
 
Pintérné Kanyó Judit                                                                 Bárány Erzsébet  
polgármester                                                                                   jegyzı 
 
 
Kihirdetve:  
 
Varsány, 2011. február 08. 
 
 
 
                                                                                                    Bárány Erzsébet 
                                                                                                           jegyzı 
 


